
Om sorgsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

s 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Ej närvarande 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

KasernJohnsson sammanträdesrum majoren/ Teams, 2020-12-15, kl. 9:00-15:00 
Ajournering kl 11.30-12.30 
Karin Axelsson (M) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Christer W elinder (S) 
Margareta Lindquist (I<D) 
Meta Jarl (S) 
Anders Wallentheim (S) 
Anna Pålsson (C) 09.00-11.35 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 
Torgny Holmberg (SD) 
Mats Ekvall (SD) 

Tobias Vemmenby (L) för Mikael Koenen (L) Margaretha Rud (S) för Anna 
Pålsson (C) från kl 12.35 

Kristina Lind (M) 
Margaretha Rud (S) 09. 00 - 11. 3 5 
Bo Göran Svensson (SD) 
Karina Olsson (SD) 

Mikael Koenen (L) 
Anita Peterson (S) 

Eva Liljekvist Borg Tf förvaltningschef, Irene Persson nämndsekreterare, Thomas 
Johansson ekonomikontroller, Mats Rosengren adm chef, Yvonne Kvist 
myndighetschef, Kenneth Persson verksamhetschef. 

Susanne Lottsfeldt (SD) 
Omsorgsförvaltningen 2020-12-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 81 

Omsorgsnämndens budget 2021 
Dnr: OF 2020/729 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna omsorgschefens förslag till internbudget för år 2021. 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag till beslut i 
omsorgsnämnden på hur äldresatsningen på 24 mnkr ska användas och 
återrapportera förslaget senast den 15 februari 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna följande protokollsanteckning: 
FV deltar ej i beslutet eftersom vi har lagt en egen budgetram för omsorgen med 
bland annat krav på effektiviseringar i administrationen. 

Yrkande 3 st 
Christer Welinder (S) ändringsyrkande, att nämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att återkomma med förslag för beslut i nämnden på hur äldresatsningen på 
24 mnkr ska användas och återrapporteras senast den 15 februari 
Karin Axelsson (l\1) bifaller W elinders yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar att de 24 mnkr i äldresatsningen går till personalen i 
form av ett extra tillägg. 

Omröstning 
Ordförande ställer Welinders ändringsyrkande mot Lottsfeldts ändringsyrkande och 
finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Welinders ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Föreliggande förslag till internbudget överensstämmer med det ramtillskott på 33,3 
mnkr, enligt förslaget till kommunfullmäktige 2020-11-30. Totalt upptagna i 
budgetförslaget är 41,1 mnkr, vara 33,3 mnkr avser nya tillskott enligt ovan, och 7,8 
mnkr avser kostnadskompensationer. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-02, § 54, följande: att 
överlämna till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 82 

SAMMANTIZÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Delegeringsregler Omsorgsnämnden 
Dnr: OF 2020/872 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar: 
- att anta reviderade förslag till delegeringsregler för Omsorgsnämnden i 
Hässleholms kommun att gälla från och med 2021 -01 -01 

Reservationer 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Yrkande 4st 
Christer Welinder (S) att meningen på sidan 3 stryks (" Ett ärende som är beslutat på 
delegation kan inte upphävas av ON utan kan endast ändras av rättsinstans efter ö"verk!agan''). 
Punkt 9.13 ändras till FC i samråd med ONAU. 
Punkt 9 .17 omdisponering av budgetmedel mellan verksamheter delegeras ej från 
nämnden, Stryks i delegeringsreglerna. 
Susanne Lottsfeldt (SD) bifaller Welinders ändringsyrkande 
Karin Axelsson (M) bifaller W elinders ändringsyrkande 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar på att nämnden ska anta ursprungsförslaget 
från förvaltningschefen. 

Omröstning 
Ordförande ställer W elinders ändringsyrkande mot Widmark Barnekows 
ändringsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Welinders 
ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med den årliga översynen av Omsorgsnämndens delegeringsregler så har 
en större omarbetning skett inför delegeringsreglerna som föreslås gälla för 2021. 
Omarbetningen har skett till följd av att Hässleholms kommuns övergripande 
delegeringsregler också omarbetats. Denna omarbetning har medfört att 
Omsorgsnämndens delegeringsregler i allt högre utsträckning kommit att avvika 
från de kommungemensamma delegeringsreglerna. Viss anpassning av 
delegeringsreglerna har också varit nödvändigt för att anpassa dem till hur 
Omsorgsnämndens verksamhetsstruktur ser ut. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Ärendet med de reviderade delegeringsreglerna fanns på Omsorgsnämndens 
dagordning 2020-11-24 § 76.Omsorgsnämnden beslutade då att återremittera 
ärendet för ytterligare beredning. 
Föreliggande förslag till beslut gällande delegeringsreglerna är omarbetat i enlighet 
med de direktiv Omsorgsnämnden lämnat. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-02, § 55, följande: överlämnar 
till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 83 

Riktlinjer Socialtjänstlagen 
Dnr: OF 2020/903 

Beslut 
Omsorgsnämndens beslutar att: 

1. anta reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen 
2. föreslagna riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen ersätter tidigare 

riktlinjer från 2018 och börjar gälla från och med 2021-01-01 
3. omsorgsförvaltningen tillåts göra mindre redaktionella uppdateringar i 

dokumentet utan krav på beslut i omsorgsnämnden 

Reservationer 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna följande protokollsanteckning: 
Hemgångsstöd ska alltid beviljas i första hand, korttidsboende endast i de fall där 
hemgångsstöd inte bedöms fungera for brukaren." 

Folkets väl yrkar på att denna text utgår och ersätts med text enligt nedan: 

"Hemgångsstöd skall, i de fall det bedöms fungera för brukaren, föreslås denne som 
ett alternativ till korttidsboende. 
Detta i enlighet med principen frivillighet och självbestämmande som regleras i 
Socialtjäns dagen." 

Yrkande 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) ändringsyrkande gällande punkt 3.1.3 
("hemgångsstödet ska alltid beviljas i första hand ..... "), den meningen ska utgå. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot Widmark Barnekows ändringsyrkande. Och 
finner att omsorgsnämnden beslutar enligt liggande förslag 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjer for insatser enligt socialtjänstlagen från 2018 har reviderats av 
myndighetsenheten. Revideringen har gjorts utifrån nya beslut, nya förslag och 
anpassning efter gällande rättspraxis. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Om sorgsnämnden 

AMM.ANTilÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

I huvudsak ingår följande förändringar: 
Hemgångsstöd, ny insats 
Särskilt boende till förmån för hemtjänst över 5 h schablontid/ dygn, nytt 
förslag 
Förenklat beslutsfattande kring trygghetslarm för personer som fyllt 75 år, 
nytt sedan 2019 
Förändringar i bedömningsmodell och systemteknik på grund av 
dokumentationsmodellen Individens behov i centrum (IBIC) och nytt 
verksamhetssystem Lifecare, sedan 2018 
Vissa redaktionella justeringar i textmassan och uppdatering av lagtext 

Alla förändringar av vikt anges i kommentarsfaltet i dokumentet. 
Revideringen har skett i samverkan med några enhetschef er inom ordinärt boende 
och FSS. Dokumentet har också varit på remiss i ledningsgruppen och hos berörda 
inom respektive verksamhetsområde. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-02, § 56, följande: överlämna 
till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

Sänt till: 
M yndighetschef 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässl holms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 84 

Aktuellt i verksamheten 
Dnr'. OF 2020/931 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Tf förvaltningschef Eva Liljekvist Borg informerar om följande: 

• Läget i verksamheten med anledning av pandemin 

• Fortsatt stark avrådan för besök på äldreboende 

• Utbetalning till kommunerna för en särskild satsning på krisstöd 

• Vaccin på gång, tillsatt en grupp med alla MAS i regionen. Planerad uppstart 
12 januari. 

• Personalsituationen 

• Personalärende som har hanterats arbetsrättsligt 

Ordförande Karin Axelsson (M) informerar om följande: 

• Nästkommande sammanträde i januari kommer vara ett heldags 
sammanträde, 26 januari. 

• Inkommen fråga angående återlämning av hjälpmedel 

Stort varmt TACK till all personal för det arbetet som de har utfört under året. 
Tack till förvaltningschefen och nämndsekreteraren för gott samarbete under året 

Tack och en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Ar till ledamöter, ersättare 
och anställda. 

Christer Welinder och Susanne Lottsfeldt önskar ordförande och närvarande 
detsamma 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 85 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: OF 2020/966 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsförvaltningen - Delegationsbeslut november 2020 

SoL Bifall 
Anhörigvårdare 

Anhörigvårdare, boendestöd 
Avlösning 1 
Biträde av kontaktperson 

Boendestöd 7 
Bostad med särskild service 

Dagverksamhet 1 

Dagverksamhet fysiskt funktionshindrade 
Dagverksamhet psykiskt funktionshindrade 1 

Familjehem vuxna 
Hemgångsstöd 

Hemtjänst 151 
Hemtjänst särskilt boende 

Insatser i annan kommun 
Kontaktfamilj 
Korttid 43 
Ledsagning 
Matdistribution 34 
Parboende 1 

Service 

Särskilt boende 22 

T rygghetslarm 43 

T rygghetsuppringning 4 

LSS 

LSS 9:2, biträde av personlig assistans 3 

LSS 9:2, sjuklön 11 

LSS 9:3, ledsagarservice 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Avslag 

2 

2 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

LSS 9:4, kontaktperson 
LSS 9:5, avlösarservice 
LSS 9:6, korttidsvistelse 
LSS 9:7, korttidstillsyn 
LSS 9:8, boende barn/ungdom 
LSS 9:9, boende vuxna 
LSS 9:10, daglig verksamhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1. Avtalsrapport alla tidsbegränsade anst och tillsv anställda november 2020 
2. Avskrivningar av fordringar, 8: 19 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 86 

Övriga anmälningar 
Dnr: OF 2020/923 

Beslut 

SAMMAN1.1lÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

1. Statistik 
2. Protokollsutdrag KF 
3. Protokollsutdrag KS 
4. Region Skånes rapport kommunala ärenden 
5. Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02 
6. Minnesanteckningar KPR 2020-11-26 
7. Protokoll FÖS 2020-12-07 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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